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 اخلامس الباب

 اخلامتة

 اإلستنتاجات . أ

السابقة ميكن استنتاجها على النحو  الت ادلختلفة الواردة يف األبوابالتحلي من البياانت و

 :التايل

أىم عنصر يف العملية القصص القرآنية ذلا جانب كبري جًدا من اإلحلاح. تصبح القصص 

خاصة  ، و، فإن يف قصة الشخصيات ادلرأة السّيئة ىي دروس لكل مسلمابدلثل اإلعالمية. و التعليمية و

اخلروج من ىذه  .النساء. كما أنو يعطي الثقة للبشر أن هللا يعطي احلكمة لعباده من كل ما يصيبهم

ستنتج أن تفسري ابن كثري، ميكن للكاتبة أن تات اليت تشري إىل ىي دراسة تفكري الشخصي الدراسة اليت

 شخصية سيئة يف بداية القصة و ،ة من فئتني. الفئة األوىلىناك مخس نساء لديهن شخصيات سّيئ

ىي  ة العزيز )زليخة( وتتحول إىل مثال جيد مثل شخصية امرألكن يف منتصف القصة أو هنايتها 

خبطئها. مثال آخر ، لكنو يف النهاية اعًتف كاب إمثنْتو ابرتاهتم شخصية تشويقية. لقد ضايق يوسف و
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ت حىت قام اسيطر على نفسه و االشيطان نفسه ن، عابدة الشمس. لقد حرضىي شخصية بلقيس

 ت، أرادت عظمة هللا على النيب سليمانشهد ، وابلنيب سليمان الكن بعد لقائه ، وبعمل منحرف

، شخصيات سيئة من بداية القصة إىل هلل. الفئة الثانيةان لإلميان اببلقيس أيًضا قبول دعوة النيب سليم

ىي شخصية خائن أو عاٍص للزوج. تصف  ، وامرأة لوط شخصية نوح و امرأة هنايتها مثل شخصية

ىي  ، ومثال آخر ىو شخصية امرأة أبو ذلب أمر هللا. و ىذه القصة حرماهنا من دعوة زوجها و

ة و  .القذف تانقش عارضت دعوة الرسول و يف الكفر وشاكية شاة. ساعدت زوجها  شخصية مفًتّّ

ا على رواايت تختلفة فسر ابن كثري آايت القرآن عن شخصيات ادلرأة السّيئة من خالل مضموهن

، مع شرح طويل إىل حد ما للتفسري. تتعلق ابآلايت اليت دتت مناقشتهاتضمني تفسريات لكل مجلة  و

ة اليت ادلرأ ، ورأة اليت تللق قلبها عن احلقيقةة ىي: ادللسّيئبناًء على تفسريه، فإن شخصيات ادلرأة ا و

 ، ورسولو النيب و تنكر مهمة اإلنسان، ادلرأة اليت ختالف وصااي هللا و ، وتدمر انسجام البيت بفعلها

 .ادلرأة اليت أحدثت الفرقة يف اجملتمع ، وادلرأة اليت خان زوجها
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 التوصيات . ب

تفسري ابن كثري آلايت القرآن اليت تتحدث عن النساء  ، تبحث الكاتبة يفيف ىذا البحث

السيئات. ادلناقشة حول ىذا ادلوضوع أو موضوع مشابو من ادلفًتض أن يدرسها الباحث التايل بعمق 

أو ميكن أيضا  اليت قد توجد جوانب تختلفة يف تفسري ابن كثري، أكرب من خالل حتليل اآلايت األخرى

أتمل الكاتبة أن يقدم ىذا البحث دروسا مهمة للمسلمني  دلفسرين اآلخرين.مقارنة تفسري ابن كثري مع ا

عاما و للنساء ادلسلمات خاصا. كما يؤمل أن يكون ىذا البحث مرجعا للكتاب اآلخرين و أن يكون 

 يف كنوز العلم اإلسالمي، خاصة يف رلال علوم القرآن و التفسري. قادرا على اإلسهام


